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 الكاتب؛ أبو همام بكر األثري

 :وعلى آله وصحبه ومن وااله , وبعداحلمد هلل , والصالة والسالم على رسول اهلل , 

أو مل يددد وا أندددا ندددنق اارم ننقصدددها مدددن أال افهدددا واهلل   ددد  ال فقدددد  دددال اهلل  عدددا  : ) 
ن كثدددمح راددده اهلل : و ددال ابدددن عبدددا    معقددحل حل مددده ويددو سددد يق احلسددداد (  ددال العمددداد ابدد

هااو , وكدد ا  ددال  ايددد أي ددا  :  خرابهااا بمااوم ئهماوهااا هف هاوهااا هأهااه ال  اار   هاااروايدد: : 
 . أيد ] أنظ   فسمح ابن كثمح [  وم العهماء

 مىت ميت عامل منها ميت ال ف        اارم حتيا إذا ما عاش عاملها 
 وإن أىب عاد   أكنافها التلف     كاارم حتيا إذا ما الغيث حل هبا

لقد نقصت اارم بوفاة شيخنا العالم: اإلمام عبد اهلل بن عبد ال ان اجلدربين راده اهلل 
, وكمددا نقصددت بوفا دده  ددالو العلدد  واالذتهدداد , ف دد ل   ددد نقصددت  و دده سدداحا  القتددال 

 واجلهاد :

 دِ على شيٍخ عظيٍ    البال     ب ِت العيوُن وُحق هلا بُ ايا 
 ك اك الناُ  حاض ي  وبادي      ص وُح العلِ    ثيه مجيعا  

لقددد ار ددو  سدداحا  ا ايدددين , وثغددور املسددلمب , بدددمان الددالد شدديخنا ابددن ذددربين, 
فل   بق أرم إال زكتهدا  لد  الددمان الرداي ة , وح سدتها  لد  العيدون السداي ة , وإ  ال زلدت 

أ ددددم مددد     -ال يدددام مدددق صددداححل   أذكددد  يدددوم كندددت أممدددأ ذا  يدددوم   أحدددد أسدددوا  
, فلفتددت انتبددايأ صددور املرلددوبب علددى اجلدددران , فو فنددا عنددد بع ددها  -التتلمدد  علددى المدديخ 

فقدال   ويددو يمددمح إ  بعدد  الصدور : انظدد  إ  يدد ا , يدد ا مدن الددالد المدديخ ابددن ذددربين , 
ن كندت أنسدى فدال وي ا أي ا  , وي ا أي ا  ... حىت ظننت أنه سدوف يدنق علديه  كلهد    وإ

أندددو أن المددديخ عيسدددى العوشدددن الددد ي   دددى يفبددده مقدددبال   دددمح مددددب    مواذهددد: مدددق كدددالد 
املباحث   ال يام يو أحد  الم ة الميخ وزوج ابنته . وي في  أن  علد  أن حدأ السدويدي 
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الدد ي يقرددن فيدده المدديخ ويلقددأ دروسدده فيدده ُيسددمى حددأ  ددورا بددورا   وأمددا  لددو المدديخ   داره 
سأ الميخ مباش ة  د ُعلقت صورة املسجد اا صى و د خد  عليهدا بداا  العد ي  ففو  ك  

 " .  حي ئهى الجهاد" 

ولقد كان راه اهلل أب ز وأملق مدن ضدمته  يي د: كبدار العلمدان إ  أن أفدىت بتنييدد الرالبدان 
   -إن صح التعبمح  –ووذود نص هت  فَخ ج من اهلي : أو أُخ ج 

 ي ثي  كل مهند وسنان         ُديا   ثي  ساحا  اجلهاد وأس
  د بان بالتن يل وااس ان     ي ثي  ذيش احلق ال ذيش ال ي 

إن مددن ف ددل اهلل ومندده علددى العبددد الفقددمح أن شدد فه بددنن يثدد  ركبتيدده عنددد المدديخ , ف دد  
ههااو يحاارأ بد ي ااا المجاهاااين فااي  اادى الب ااا  رأيتدده بعيدد  , و عتدده بددنذ  , ووعدداه  لدد  

  لهب بعا  ه  جهت ت ريبا.  هيائو اهلل

ولقد استفتيته   كثمح من املسائل املتعلق: باجلهاد وا ايدين , فنفتدا  فيهدا بداحلق املبدب 
؛ فمدد ة وبعددد انتمددار املقرددق املصددور امددمح االستمددهاديب أي مصددعحل الور دداوي رادده اهلل ويددو 

اجلويددد ة عامددد: و  ال يدددام يددد بح فيددده أحدددد علدددوج الددد وم , وبعدددد أن ثدددار  ضدددج: إعالميددد:   
خاص: عرب الصحف و محيا حول ي ا الصدد , استفتيت شديخنا : يدل يُقتدل ااسدمح   مثدل 

 . -أي ال بح  –ي ه احلاال  أم ال ؟ فنذاب  باإلجياد و ال بيده ي  ا 

, وملدا ُسد ل وذا  م ة سنلت شيخنا عدن سديد  ردحل راده اهلل فدنثه عليده ومدحده وزكداه 
عددددن أسددددد اإلسددددالم المدددديخ أسددددام: بددددن الدن حفظدددده اهلل أثدددده عليدددده خددددمحا , وأثدددده علددددى القائددددد 
خردداد رادده اهلل خددمحا  و دد ح  عليدده , وملددا وصددل لدده نبددن مقتددل القائددد أي الوليددد الغامدددي رادده 

يل اهلل  دد ح  عليددده ودعددا لددده دعددان اليبدددا    أحددد دروسددده, ولقددد  دددام أحددد أفددد ا  امل ذ دد: بتسدددج
, فدددنثه  -بعدددد وفا ددده  –المددديخ ويدددو يسدددتفتيه عدددن المددديخ أي مصدددعحل الور ددداوي و ولددده فيددده 

الميخ على الور اوي خمحا  و ال إنه شهيد فيما يفسبه واهلل حسديبه, فمدا كدان مدن يد ا امل ذد  
 . -ي  ا بلغ   –إال أن مسح التسجيل ملا ذان على خالف يواه   

ُيسددتفىت فيهددا عددن مثددل يدد ه اامددور وُ َدداَور , ومنهددا ولقددد شددهدُ   السددا  للمدديخ عديدددة 
أن أحد الالد العل  املبتدئب  د ذان للمديخ مدن املديند: فسدنله عدن مسدنل: اجلهداد   العد ا  
فنفتدددداه المدددديخ  مدددد وعيته , فنخدددد  الرويلددددحل  دددداور وجيددددادل مليددددا   هددددل واددددق وسددددون أدد , 

رويلدددحل مسدددنل:  دددو  الواليددد: عندددد ال فدددار والمددديخ يددد د عليددده ة مددد: وأنددداة , حدددىت أثدددار يددد ا ال
 وشبه:  ص: يوسف عليه السالم , ف د عليه الميخ وفند شبهته حىت خنو . 
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ال يغفدددل عدددن  –علدددى الددد    مدددن انمدددغاال ه ودروسددده و  ليفددده  –وكدددان شددديخنا راددده اهلل 
ون أخبار املسلمب , وال يفو  أنبان ا ايددين , يتلقدف أخبداري  ويسد  ويفد ح لفد حه  , و د

 حلوهن  .

هفااار رجااه الاااين ال ااعودي حتددت عنددوان بدداا  العدد ي  : )  )رويدد(ز(وذددان فيمددا بثتدده 
 ددوي يددوم االثنددب .. المدديخ عبددد اهلل  -( : ال يددام )رويدد(ز(  اباان جباارين الماليااا نباان ند 

الاا ي أث ااى ئهااى نئاا ب ت عاا ب ال ائااار أ ااا   باان بددن ذددربين رذددل الدددين السددعودي البددارز 
 . أيد ال اس في خطبه ئهى قدال الش ع  هالم  ح  ن هال هودند  هحض 

ويدددد ا عيندددده الدددد ي أ  ددددحل املبتدعدددد: وأيددددل الويددددض وال ددددالل مددددن كددددل يفلدددد: , فددددال واف  
يمددتمونه ليددل هنددار , ولقددد ايدد وا مددن يددوم مو دده عيدددا  .. واملداخلدد: واجلاميدد: ينعتوندده بددالت فمح 

 ن:  وااارذي: , و ال  ائله  : إنه ما  على  مح س

 رأوا   مو    ف ح الرغاةِ           و   يف ح ااعدان ملا 
 وعيش أراذل ورويب ا ِ       رأوا   مو    مو  املعا  

نسددنل اهلل أن جيعددل شدديخنا  صدد:   حلددو  ال فددار وااشدد ار بعددد املمددا  , كمددا ذعلدده  
, ويبدارك   الالبدده كد ل    احليداة , ونسددنله أن يتغمدده ب اتده ويتجدداوز عدن ينا ده والددوال  

وجيمعهددد  بددده   اجلندددا  . وآخددد  دعواندددا أن احلمدددد هلل رد العددداملب , وصدددلى اهلل وسدددل  علدددى 
 نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعب .

 ه دب : أبو همام بكر بن ئبا العزيز األثري
 يد0451رذحل 

 

 

 

 

   بر الدوح ا هالجهاد
*  *  * 

http://www.tawhed.ws 

http://www.almaqdese.net 

http://www.alsunnah.info 

http://www.abu-qatada.com 

http://www.mtj.tw 
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